
     Johtokunta  8/2021 pöytäkirja 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  2.8.2021 klo 18.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 

Suutarla (SS, pr-valiokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Liina Kuusela (LK, 
varapuheenjohtaja), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja),  

Poissa  Pipsa Wagner (PW, jäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Natalie Slögs (NS, varajäsen), 
Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina Metz (KM, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen  

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista, mistä todettiin, että tällä kertaa listataan niitä tärkeitä asioita, 

joita yhdistyksellä on hoidettavana tulevan syksyn aikana.  
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  

- kokouksen 7/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. SM-kilpailuiden budjetti 

• 75 € puuttuu käteiskassasta myyntiä, JN selvittää 

• KIPA maksut vielä tulematta, kun kisoja ei olla saatu suljettua ennen kuin kaikki maksut ja 
palautukset on hoidettu 

• tuomareiden kilometrikorvaukset pitää vielä selvittää 
5.2. Hankinnat 

6§ Koulutusvaliokunta 
- ohjaajakoulutukset 1 ja 2 oppilaitospolkuun kuuluvat järjestetään 6.–8.9. Iso-Tuomiston tallilla 
- Camilla Hed vetämä valmistava ohjaajakoulutus toinen osa on tulossa joulukuussa, paikka haussa 
- kevät 2022 Ruotsin mallin mukainen FEIF-ohjaajakoulutus kokonaisuudessaan 
- uusia FEIF ohjaajahakemuksia on tullut, kv kokoustaa vko 32 

7§ Jalostusvaliokunta  
- näyttelyt Orimattila 3.–4.9. ja Kiuruvesi 5.9. 
- tuomarit saatu tietoon FEIF:ltä 

8§ Urheiluvaliokunta 
- maajoukkuejohtajaksi hakemuksia tullut 5kpl 
- tulossa kysely maajoukkueelle, saavat sanoa mielipiteensä joukkuejohtajaksi hakijoista 
- PM22 selvitys, että onko mahdollista pitää Ahvenanmaalla, on työn alla heti nyt vko 31 
- selvitykseen, että millä rokotussäännöllä kisataan Ahvenanmaalla kisoissa. Mikäli Alenskur järjestää 

kisoja, niin niissä tulee noudattaa SRL:n ja SIHY:n sääntöjä, kuten kaikissa SIHY:n alaisissa kisoissa.  
- SM21 tilanne: seuraavassa kokouksessa 
- SM22 tilanne: seuraavassa kokouksessa 
- maajoukkue ja -rinki tapahtumat: seuraavassa kokouksessa 
- paikalliskerhotapaaminen ja kisakalenteri 2022: seuraavassa kokouksessa 

9§ PR-valiokunta 
- Hevosmessut 11.–12.9.: tarvitaan tekijöitä ja suunnitelmaa, että mitä sinne tehdään 
- lehden taittajan haku pitää avata mahdollisimman pian 
- lyhyt keskustelu, että lähdetäänkö jossain vaiheessa siirtymään lehden kanssa digitaaliseen versioon 

ainakin osittain. Yksi ehdotus oli, että kysytään syyskokouksessa jäseniltä.  
10§ Nuorisovaliokunta 

-  ei asioita 
11§ Muualla päätetyt asiat 
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- Urheiluvaliokunnan väliaikaiseksi puheenjohtajaksi on valittu Julia Wejberg 22.7. alkaen, Tiina Savolaisen 

erottua tehtävästä. Syyskokous valitsee urheiluvaliokunnan puheenjohtajan vuosille 2022–2023. 
12§ Muut esille tulevat asiat 

12.1. Jäsenistön viestit 
 - ei viestejä 
12.2. FEIF  
- konferenssi ja delegaattikokous helmikuussa  
12.3. SRL 
12.4. SIHY konferenssi 

• ajankohta auki koronan vuoksi 
              12.5. Johtokunnan karonkka 

• ajankohta syksy 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• paikka Koivurinteen Issikkatila 

              12.6. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen, tiedote julkisesti, että porukkaa haetaan 

• tavoitteena järjestää erilaisia tapahtumia koko vuoden ajan, esim. 1.5. Islanninhevosen päivä, 
webinaareja, iso näkyvyys SRL gaalassa jne. 

              12.7. PM22 

• Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry:n ja mäntsäläläisen Talli Metzin välille syksyllä 2020 
solmittu yhteistyösopimus on purettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä 29.7.2021 
pidetyssä tapaamisessa. Näin ollen Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja ei järjestetä Mäntsälässä 
elokuussa 2022. SIHYn johtokunta jatkoi PM-asian käsittelyä välittömästi. Heti ensimmäisenä on 
lähtenyt viesti PM-kilpailujen järjestämispaikoista päättävälle NIHC:lle (Nordic Icelandic Horse 
Collaboration) Mäntsälän PM-kilpailujen peruuttamisesta ja kysymys siitä, miten PM22 suhteen 
nyt edetään. 

• tilannetiedotus: Yhteistyösopimus PM 2022 -kilpailujen järjestämisestä purettu - Suomen 
Islanninhevosyhdistys ry (islanninhevonen.net) 

              12.8. Syyskokous 2021 

• aika la 2.10. klo 13 tai 14, paikkaa etsitään HKI-JKL väliltä 

• henkilövalinnat: SIHY:n johtokunta on saanut selkeän epäluottamuslauseen jäsenistöltä niin 
henkilökohtaisin viestein kuin useassa sosiaalisen median keskustelussa. Tästä syystä SIHY:n 
johtokunta on päättänyt järjestää vuoden 2021 syyskokouksen mahdollisimman pian ja 
poikkeuksellisesti kaikki johtokunnan paikat ovat erovuoroisia. Näin jäsenistöllä on mahdollisuus 
joko osoittaa luottamuksensa nykyiseen johtokuntaan tai valita tilalle täysin uusi johtokunta. 

• toimintasuunnitelmat ja budjetit: valmistellaan hyvin yleisluonteiset dokumentit, joita täydentää 
uudet valitut valiokuntien puheenjohtajat valiokuntien kanssa.  

• PR tekee kokouskutsun ja hyväksyttää sen johtokunnan FB-ryhmässä ennen julkaisua 
13§ Seuraava kokous 

- ti 17.8. klo 19 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 18.59 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 

https://www.islanninhevonen.net/?x253981=1952189
https://www.islanninhevonen.net/?x253981=1952189

